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VÁŽENÍ A MILÍ ADMINISTRÁTOŘI IS/STAG!

Dostáváte do rukou další vydání našeho newsletteru, obsahuje opět novinky a změny za poslední
dobu. Pokud máte k formě nebo obsahu nějaké připomínky, oceníme, když nám je pošlete.

PŘÍSTUPNOST PORTÁLOVÉHO ROZHRANÍ IS/STAG

V průběhu listopadu 2019 jsme zveřejnili velké množství úprav, které směřují k zlepšení přístupnosti
portálového rozhraní IS/STAG (ve smyslu požadavků zákona č. 99/2019 Sb a souvisejících předpisů).

Úpravy se týkají jednak samotného portálového rozhraní ("portálová šablona") a dále dvou aplikací - Portál
IS/STAG (portlety Prohlížení IS/STAG, Průběh studia, Zbývající povinnosti, Zápis na termíny, Moje údaje a
Změna hesla) a E-Přihláška. Provedené úpravy zahrnují například doplnění struktur, které pomáhají
uživatelům hlasových čteček (skryté nadpisy, oblasti stránky), možnost portál ovládat výhradně z
klávesnice, vizuální úpravy (kontrast písma, v některých případech i velikost) a další...

Rozsáhlejší popis a shrnutí aktuální stavu naleznete na 
.https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/pristupnost.html
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ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 14.11.2019 - 28.11.2019 (BUILD 191128)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - EVA286145
Do evaluace zavedena možnost odpovědi pomocí hvězdiček, označit hodnocení tvrzení tak, aby se z
odpovědí počítal průměr, ale hodnocení daného tvrzení se nepočítalo do celkových statistik, definovat
podmíněná tvrzení, definovat dynamická podmíněná QRam tvrzení, definovat selectem doplňující
informace, které se mají zobrazit u tvrzení.

RT  - ECTS Nabídky výjezdů306435
Úpravy na základě dodatečných požadavků z TUL.

RT  - Interní poznámka287803
Zapisovatel státnic a Hodnocení VŠKP předěláno na nové stupnice známkování.

RT  - Zapisovatel u státnic296181
Doplněna možnost stanovit číslo pokusu u známky ze stát. předmětu.

RT  - Webové služby - Pouze ZČU314119
Přidání možnosti změny vloženého titulu.

RT  - Webové služby313688
Změna v RUIAN číselníku, upraven konektor IS/STAG, aby se změně na webu RUIAN přizpůsobil.

Globální- - Webové služby
Finální přechod k novému REST rozhraní - webové rozhraní pro volání WS (formulář na webu aplikace)
dosud interně používal staré REST rozhraní. Nyní bylo nahrazeno novým REST rozhraním.

WINDOWS KLIENT

RT  - PM0010 (2.83) Zrušení položky313564
Zrušena položka PREDZ_ZA (Zápočet před zkouškou) a nahrazena typem hodnocení zápočtu před
zkouškou. Pokud není tato položka ve formuláři vyplněna, zápočet před zkouškou se neuděluje.

RT ,  - RA0120 (2.11) Přesun výuky295117 297823
Ve formuláři je možné vytvářet nové rozvrhové pro přesun výuky. Původní rozvrhové akce se zkopírují i
se zapsanými studenty a následně upraví.

DATABÁZE

RT  - Rozšíření struktur pro správu udělených souhlasů307810
Přidány nové sloupečky do tabulky SOUHLASY_TYPY. Přidán pohled VOSOBY_FOTO_EXISTUJE, který
ověřuje existenci fotografie. Přidán nový trigger TR_SOUH_BRU, který maže data po odebrání souhlasu.
Doplněny granty pro přístup k tabulkám SOUHLASY a SOUHLASY_TYPY.

RT  - GDPR313772
Souhlasy - Vložení tří nových položek.

RT  - Doplnění modulu evaluace300676
Nová tabulka eva_tvrzeni_podminenost a vztah k ostatním tab.

PORTÁL - CHYBY
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RT  - Praxe314164
Oprava exportu do Excelu (vytvoření nové kategorie reportů 'Praxe').

RT  - Praxe314167
Oprava mazání termínů konání praxe.

RT  - Praxe314162
Oprava zobrazování dokumentů pro studenty správci praxí.

RT  - Grafické přehledy počtu osob (S059)313796
Chyba v podmínce Vykazovaný student nastavené na "Ne" (vracela příliš malé počty studentů).

RT  - Rozvrhy313647
Rozvrh zobrazený na malém displeji (mobilního telefonu) neobsahoval informace o zrušené výuce (např.
rektorský den).

RT  - Webové služby - Pouze ZČU312471
Oprava chyby v přidávání/úpravě titulů v IS/STAG při napojení na IdM ZČU

RT  - Témata kvalifikačních prací313852
Opraveno vyhledávání registrovaných studentů na téma v případě nestandardní situace, kdy studentovi
chybí studijní plán pro stejný akademický rok, jako je jeho obor.

RT  - ECTS Nabídky výjezdů313857
Drobné opravy.

RT  - Témata kvalifikačních prací313886
Upravovat témata mohly pouze uživatelské role, které je mohly vypisovat podle parametru
VSKP_ZADAVANI_KDO. Tato podmínka byla odebrána.

Globální- - Webové služby
Oprava exportu do UZIS - chyba byla ve zpracování návratových hodnot. Nemá vliv na funkci napojení na
ÚZIS.

RT  - Webové služby313687
Oprava volání webových služeb z webového formuláře. Týká se služeb, které nevracejí XML.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Grafické přehledy počtu osob (S059)313796
Podmínka Ročník - nebylo možné zrušit všechna zaškrtnutí.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava zapisování předmětu313765
Kontrola na splněný záp. před zkouškou pouze u podmiňujících předmětů, které ho mají nastavený.

RT  - Praxe314163
Oprava kontroly limitu míst na aprobaci. Nastávala chyba už při dosažení maximálního počtu míst.

RT  - SIMS313928
Oprava výstupu pro nevykazované studenty.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Mobility313776
Výběrové řízení - nový typ souboru - Přidání typu souboru.

WINDOWS KLIENT - CHYBY
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RT  - PM0010 (2.84) Oprava vkládání zápočtu před zkouškou309578
Oprava vkládání zápočtu před zkouškou.

RT  - Z_SK_TEX (10.20) Oprava vazby v selectu313684
Chybná vazba s tabulkou cis_z_pojistovny.

RT  - AN0010 (3.48) Oprava volání tisku313763
Chybný formát volání.

RT  - PJ0040 (2.48) Oprava Seznamu hodnot313775
Do Seznamu hodnot pro výběr kombinací přidány položky stand. délka, jazyk a profil programu
příslušného stud. programu.

RT  - AN0050 (2.64) Oprava rušení komise313812
V některých případech nešel ve formuláři zrušit záznam o komisi. Opraveno.

RT  - PM0010 (2.85) Oprava rušení předmětu313911
Zrušení textu hodnocení zkoušky a oprava kontroly hodnoty pro zápočet před zkouškou před zrušením
předmětu.

RT  - QO0010 (4.06) Zobrazení os. údajů313868
Nefungovalo zobrazení os. údajů kvůli odstranění obsahu některých GDPR položek.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT ,  - RA0120 (2.12) Nastavení pracoviště 295117 297823
Zrušeno automatické nastavení pracoviště na REK pro roli administrátora.

RT  - OP0010 (3.85) Přidání položky308794
Přidání položky Zdravotnický obor2.

BOREC NA KONEC

„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému,
pomáháme i sami sobě.“

Ralph Waldo Emerson
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